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ĪSS PAMATOJUMS

Pašreizējais Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un 
Mauritānijas Islāma Republiku (turpmāk “partnerattiecību nolīgums”) tika pieņemts 2006. gada 
30. novembrī1. 

Protokola mērķis ir piešķirt zvejas iespējas Eiropas Savienības kuģiem Mauritānijas ūdeņos 
pieejamā pārpalikuma robežās, ņemot vērā pieejamos zinātniskos novērtējumus, it īpaši no 
Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komitejas (CECAF), un ievērojot Starptautiskās 
Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) zinātniskos atzinumus un ieteikumus. 
Mērķis turklāt ir pastiprināt Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas sadarbību, 
lai izveidotu tādas partnerattiecības, kurās abu pušu interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu 
zivsaimniecības politiku un nodrošināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Mauritānijas 
Islāma Republikas zvejas zonā.

Līdz šim pēdējais protokols2, kurš grozīts divas reizes (ar Komisijas Lēmumu (ES) 2017/4513 
un ar Komisijas lēmumu (ES) 2017/13734) un ar kuru nosaka partnerattiecību nolīgumā 
paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, stājās spēkā 2015. gada 16. novembrī, un 
tā darbības termiņš beidzās 2019. gada 15. novembrī. 

Gaidot, kad tiks pabeigtas sarunas par partnerattiecību nolīguma un tā protokola atjaunošanu, 
2019. gada 8. novembrī ar nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā5 protokols tika pagarināts uz vienu 
gadu līdz 2020. gada 15. novembrim. Sarunas turpinājās 2020. gadā, taču Covid-19 pandēmijas 
dēļ tās nebija iespējams laikus pabeigt, lai nepieļautu Eiropas flotes zvejas darbību pārtraukšanu 
Mauritānijas ūdeņos. 

Tāpēc Komisija ar Padomes atļauju Eiropas Savienības vārdā ir risinājusi sarunas ar 
Mauritānijas Islāma Republiku par nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā attiecībā uz 
partnerattiecību nolīguma protokola termiņa pagarinājumu uz vēl vienu gadu. Nolīgums vēstuļu 
apmaiņas veidā tika parafēts 2020. gada 7. jūlijā.

Vēstuļu apmaiņas mērķis ir dot iespēju Eiropas Savienībai un Mauritānijas Islāma Republikai 
turpināt kopīgu darbu, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politiku un zvejas resursu 
atbildīgu izmantošanu Mauritānijas ūdeņos un ļautu ES kuģiem zvejot minētajos ūdeņos. 

Protokola pēdējā darbības gadā piemērojamā režīma termiņš tiks pagarināts ar tādiem pašiem 
nosacījumiem uz periodu, kas nepārsniedz vienu gadu. 

Eiropas Savienības ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 61 625 000 EUR, un tas pamatojas uz:

a) ikgadēju summu, kura attiecībā uz protokolā paredzētajām kategorijām maksājama par 
piekļuvi zvejas resursiem un kuras apmērs visā protokola darbības termiņa 

1 OV L 343, 8.12.2006., 1. lpp. 
2 OV L 315, 1.12.2015., 3. lpp.
3 OV L 69, 15.3.2017., 34. lpp.
4 OV L 193, 25.7.2017., 4. lpp.
5 OV L 297 I, 18.11.2019., 1. lpp.
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pagarinājuma laikā ir 57 500 000 EUR;

b) atbalstu Mauritānijas zivsaimniecības nozares rīcībpolitikas attīstībai uz visu protokola 
darbības termiņa pagarināšanas laiku: 4 125 000 EUR gadā. Šis atbalsts visā protokola 
piemērošanas laikā atbilst Mauritānijas valsts politikas mērķiem saistībā ar ilgtspējīgu 
kontinentālā šelfa un jūras zvejas resursu pārvaldību.

Ikgadējā saistību un maksājumu apropriāciju summa, arī rezerves pozīcija attiecībā uz 
protokoliem, kuri gada sākumā vēl nav stājušies spēkā, tiek noteikta ikgadējā budžeta 
procedūrā.

Ar termiņa pagarināšanai vajadzīgo vēstuļu apmaiņu nosaka arī proporcionāla samazinājuma 
klauzulu gadījumam, ja, sarunām par partnerattiecību nolīguma un tā protokola atjaunošanu 
noslēdzoties, tie tiktu parakstīti un kļūtu piemērojami pirms vēstuļu apmaiņā noteiktā gadu ilgā 
termiņa pagarinājuma beigām.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 
piekrišanu priekšlikumam par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu 
apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu 
pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo 
ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas 
Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 
15. novembrī.


